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1. Прізвище, ім’я та по-батькові – Моторигіна Марина Геннадіївна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних 

наук, асистент кафедри кримінального процесу. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції», 19,55 друк. 

арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.): монографія, тези наукових доповідей, глава підручника. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Проведено дослідження теоретичних і практичних питань, пов’язаних із 

участю сторони захисту в судовому провадженні у першій інстанції, 

проаналізовано механізм виконання стороною захисту функції захисту в 

судовому провадженні у першій інстанції. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) – 

участь не брала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів – не здійснювала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

працвала консультантом Верховної ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади – 

не працювала консультантом інших вищих та державних органів.  

6. Зв’язок з практикою: 
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6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень – не проводила. 

6.2.  Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів – не готувала. 

6.3.  Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування – участь 

не приймала. 

6.4.  Прочитані лекції практичним працівникам – не читала. 

6.5.  Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян – не готувала. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не є 

депутатом місцевої ради та не входжу до складу інших органів місцевого 

самоврядування. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

Брала участь у наступних конференціях та семінарах: 

– регіональному форумі «Правовладдя і суспільство» (м. Харків, 02 лютого 

2018 р.); 

– науково-практичному семінаір «Практичні аспекти кримінологічного 

прогнозування у правоохоронній діяльності» (м. Харків, 08 лютого 2018 р.); 

– науковому полілозі «Фундаментальні проблеми кримінальної 

відповідальності» (м. Харків, 07 вересня 2018 р.); 

– ІІ Харківському міжнародному юридичному форумі (м. Харків, 25-28 

вересня 2018 р.); 

– постійно діючому науково-практичному семінарі «Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 26 

жовтня 2018 р.). 
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9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Монографія: 

1. Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій 

інстанції: монографія; за науковою редакцією д.ю.н., проф. О. В. Капліної. – 

Харків: Оберіг, 2018. – 306 с. (19,1 друк. арк.). 

Підручник: 

1. Моторигіна М. Г. Кримінальне провадження на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи 

річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з 

розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. Кримінальний процес: підручник / [ О. В. Капліна, О. 

Г. Шило, В. М. Трофименко та ін. ]; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. – 

Харків: Право, 2018. – 584 с. – Глава 32. – C. 522-524 (0,2 друк. арк.). 

Тези наукових доповідей: 

1. Моторигіна М. Г. Проблеми проникнення до житла в Сполучених Штатах 

Америки. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: 

матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (Харків, 26 жовтня 

2018 р.). – Харків: Право, 2018. – Вип. 10 (ювіл.). – С. 107-110 (0,25 друк. арк.). 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – публікації відсутні. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних – публікації відсутні. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – не 

є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є – не є членом 

спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була опонентом 

дисертаційних захистів. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – не готувала.  

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії) – не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – не співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – 

участь не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – 

участь не брала.  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримувала. 

 

К.ю.н., асистент кафедри 

кримінального процесу      М. Г. Моторигіна 

 
Затверджено на засіданні  

кафедри кримінального процесу (протокол № 4 від 07.12.2018 р.) 

 

 

Д.ю.н., професор, завідувач  

Кафедри кримінального процесу          О. В. Капліна 
 


